
 
 

Bunyols de bacallà  
 

Persones :    6 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

 1k Bacallà punt de sal 
 400 gr. Farina 
 400 cl. Aigua 

  3 cullerades d’Oli de gira-sol 
 4 Ous 

 1 dent d’All 
1 grapat Julivert 

Sal i pebre 

Així ho prepares 

Posar escalfar l’aigua amb un caço i afegir el bacallà ( No ha d’arribar a 
bullir ) deixar coure uns minuts, retirar-lo i ( reservar aquesta aigua ) i el 
posem amb una safata per picar-lo.   
Amb un altre caço posarem a bullir l`aigua ( 400 cl )  de coure el bacallà i 
l’oli. Una vegada arrenqui a bullir, hi afegirem la farina  anant removent 
amb l’ajuda d’una espàtula fins obtenir una massa homogènia. Retirarem 
del foc i ho posarem amb un bol. Deixarem reposar una mica i hi 
incorporem els ous un  a un sense parar de remenar i així obtindrem una 
massa llisa i suau. 
Afegirem el julivert i l’all picat. Salpebrem I ho barregem tot amb l’ajuda 
d’una espàtula. 
Fregirem amb l’ajuda de dues culleres untades amb oli o amb ajuda d`una 
màniga pastissera. 
Una vegada hagin agafat color els retirem amb l’ajuda d’una aranya. 

                                           

El que necessites 

Caço  / Ganivet  / Espàtula / Aranya /  Màniga Pastissera / Fregidora 

 



 
 

“Cordon bleu” amb patata espanyola 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

8 Llibrets de llom 
4 talls de pernil dolç 

8 talls de formatge barra 
2 Ous  

Farina / Pa ratllat  
 3 Patates mida gran 

16 Escuradents / Sal / Oli d’oliva  
 

Així ho prepares 

Per la patata espanyola: 
Pela, talla i renta la patata amb abundant aigua freda, quadra els costats 
amb l’ajuda del ganivet.  Talla la patata en forma de bastons gruixuts, mes o 
menys de 2 cm d’ample de cada costat. 
Una vegada tallada es posa a fregir a foc lent durant 12 minuts, es retira i 
es torna a fregir a foc fort fins que agafi una mica de color .  
 
Per la escalopa “cordon blue” : 
Obre els llibrets de llom i posa-hi sal, talla el pernil dolç en 2 meitats i 
col·loca’l amb el formatge dins del llom formant un llibre. 
Amb l’ajuda d’un escuradents l’has de tancar. 
Passa els llibrets per farina, ou i pa ratllat, es molt important que segueixis 
aquest  ordre. 
Fregeix els llibrets amb abundant oli i amb l’ajuda d’una aranya. Escorre’ls i 
serveix-los calents.      

 

                                          El que necessites 

 Ganivet  /  Fregidora / Aranya  

 



 
 

Escalopa milanesa amb parmentier 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

0,5 kg Bistecs de vedella 
 6 cullerades de Farina  

1 Ou 
 6 cullerades de Pa ratllat 

Sal / Oli  
Patata bullida 

Rodanxa de llimona 
 

Així ho prepares 

Per fer puré parmentier: 
Aixafarem la patata bullida amb una forquilla hi incorporarem una mica 
de crema de llet, sal pebre blanc i una mica de mantega.  
Ho reservem. 
 
Per a l’escalopa milanesa 
Aplanem la carn amb l’ajuda d’una espalmadora, li fem uns talls 
superficials en forma de creu als 2 costats, salem la carn i la passem 
per farina, ou i pa ratllat. 
Fregim a temperatura alta. Retirem la carn amb l’ajuda d’unes pinces. 
Escorrem i servim acompanyat amb el puré parmentier.    
Es pot decorar amb una rodanxa de llimona. 
 
       

                                          El que necessites 

Bol / Forquilla / Ganivet / Espalmadora / Fregidora/  

 



 
 

Estofat de vedella jardinera 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       1’30 hora 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

800 g. Carn de vedella tacs 
1 ceba petita 

 1 Pastanaga bullida 
 2 Alls 

60 g. Tomàquet triturat llauna 
4 Patates 

1 grapat Pèsols bullits 
 8 unitats Xampinyons 

Oli d’oliva / Farina 
Herbes aromàtiques ( llorer / Orenga sec / Farigola seca ) 

Sal / Pebre negre 
 ½ l. Brou de vedella 

 

Així ho prepares 

Enfarina i salpebre la carn, sofregeix-la dins d'una cassola  amb un raig d'oli  
d'oliva   i deixa que agafi una mica de color. La reserves. 
En la mateixa cassola fas el sofregit de ceba i all tot tallat brunoise.  
Afegeix les herbes aromàtiques i el tomàquet triturat. 
Incorpora el brou, i remena de tant en tant amb l'ajuda d'una espàtula 
incorpora la carn i deixa Coure a foc baix tapat, remena de tant en tant. 
Un cop la carn estigui cuita, la retira-la. Passa la salsa per un colador  xinés. 
Fregeix les patates tallades a daus i els pèsols, els xampinyons saltejats i  
les pastanagues tallades a rodanxes.  
Barreja-ho tot, deixa coure 10 minuts i serveix molt calent.  

                                          El que necessites 
 Ganivet  / Cassola amb tapa /  Fregidora / Espàtula /  

 



 
 

Lluç orly amb salsa tàrtara 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 k filets de lluç 
6 cullerades Farina  

1 Ou 
½ cullerada de cafè  Llevat 

½ got  Aigua amb gas 
Sal / Oli  

Maionesa  : / 1/2 ou dur / 12 tàperes / 1 branca julivert  
 

Així ho prepares 

Per fer la tàrtara: 
Piquem  l’ou dur, les tàperes i el julivert de forma molt petita, ho 
barregem amb un bol, incorporem la maionesa i ho reservem a la 
nevera tapat.   
 
Per al lluç olry: 
Preparem una pasta, amb l’ajuda d’una cullera, amb la farina el llevat 
l’ou i l’aigua amb gas si pot ser molt freda, ho remenem amb unes 
batedor ho rectifiquem de sal i ho deixarem reposar tapat.  
Salarem els filets de lluç i els passarem per aquesta massa. Fregim 
amb abundant oli, remenant de tant en tant amb l’ajuda d’una aranya, 
retirem una vegada hagi agafat color i l’escorrem amb l’ajuda de paper 
de cuina o un escorredor.  Servir el lluç calent amb la salsa al costat.  
       

                                          El que necessites 

Bol / Batedor / Espàtula / Fregidora / Escorredor 

 



 
 

Papillota de salmó 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

700 g de salmó fresc 
1 Ceba tendra 

1 Pastanaga 
1 Carabassó  

1Porro 
1 Llimona 

1 branca Anet 
 Sal / Pebre blanc  / Oli d’oliva 

 

Així ho prepares 

Neteges, peles i talles totes les verdures a juliana, els hi poses sal, i 
un raig d’oli i les col·loques dins d’un bol. Ho reserves. 
Talles a rodanxes la llimona. La reserves. 
Talles el paper d’alumini amb 2 quadrats de 25 x 25 cm. 
Col·loques la verdura damunt d’un dels papers d’alumini després hi 
poses el salmó una mica de sal i un bon raig d’oli d’oliva, decores amb 
la llimona i la branca d’anet.         
Tornes a tapar amb l’altra paper. I col·loques la papillota damunt d’una 
safata de forn. 
Cous al forn calent a 200º  durant 11 minuts. 

 

                                          El que necessites 

Bol / Ganivet  /  Paper Alumini  / Forn a 200 º / Safata de forn 

 

 



 
 

Pinxos moruns 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       30 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

600 gr. Cap de llom 
 2 cullerades Pebre vermell 

 1 dent d’ all 
 Sal / Pebre negre / Oli d’oliva 

Herbes aromàtiques 
 8 unitats Enfilalls de fusta  

 

Així ho prepares 

Tallarem el cap de llom a tacs regulars de 30 a 40 gr. cadascun, i els 
posarem a marinar un dia abans i amb l’ajuda d’ un bol, amb les 
herbes aromàtiques, l’all picat, el pebre vermell dolç i una mica de sal, 
pebre negre i oli d’oliva. Ho tapem i ho deixem a la nevera. 
L’endemà punxarem la carn amb els enfilalls i la posarem a coure a la 
planxa duran 15 minuts fins que estigui cuita.  
De guarnició posarem uns tomàquets a la provençal. 
Tomàquets partits per la meitat amb formatge, herbes de Provença i 
pa ratllat. Cuinats al forn. 

 
 
 

                                          El que necessites 

Ganivet  /  Planxa  / Bol 

 



 
 

Pollastre al forn amb patates xips 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       30 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 Pollastre 
1 All 

1 Llimona 
1 Ceba 

1 Patata gallega o agra 
 Sal / Pebre blanc  / Oli d’oliva 

Herbes aromàtiques  

Així ho prepares 

Per preparar les patates xips:  
Renta i Pela les patates xips amb l’ajuda d’un pelador, talla-les a rodanxes 
molt fines, i renta-les amb abundant aigua freda, les eixugues molt be amb 
un paper de cuina i les fregeixes amb oli d’oliva molt calent amb l’ajuda 
d’una aranya. Una vegada fregides es posen a escórrer amb una bandeja 
amb forats o amb paper de cuina. Es posa sal a última hora. I es reserven. 
Per preparar el pollastre: 
Neteges, peles i talles la ceba a daus. La col·loques amb una safata  de 
forn untada amb oli. Per preparar el pollastre començarem per salar-lo  per 
dins i per fora   i li posarem un  bon raig d’oli d’oliva, una vegada 
condimentat li posarem una cabeça d’alls a dins sencera , i una llimona 
tallada amb 2, les herbes aromàtiques i el col·locarem a la safata de forn on 
hi havia la ceba. 
El courem al forn duran 40 minuts a 160 º regant-lo de tant en tant amb els 
sucs que va desprenent i amb l’ajuda d’un cullerot.  
Una vegada cuinat i amb l’ajuda d’un drap el retirarem  i el servirem amb els 
sucs restants de la cocció. 

 

                                          El que necessites 

Ganivet  /  Safata de forn  / Forn a 160 º / Aranya / Cullerot / Guants 

 



 
 

Rap santurce 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

1 k rap  
Oli d’oliva 

1/2 Cabeça d’All  
1 bitxo picant 

1 Pebrot vermell  
  100 gr  Pernil salat 

 50 gr Farina 
1/4 llimona  

 

Així ho prepares 

Retirar l’espina del rap i tallar a rodanxes fines.  
Aplastar les rodanxes de rap amb l’ajuda del ganivet, per tal de que 
quedin mes fines, afegim sal i hi posarem a la meitat de les rodanxes 
de pernil tallat al mig, tornarem a tapar amb l’altra rodanxa restant de 
rap al damunt. 
Enfarinarem i fregirem.  
Escalfem oli amb una paella hi afegim l’all laminat, el pebrot vermell 
tallat juliana fina i  el bitxo laminat, ho mullem amb el suc de mitja 
llimona i afegim el rap durant uns minuts. Deixem coure a la mateixa 
cassola o al forn, duran uns minuts i servim molt calent. 

 

                                          El que necessites 

 Ganivet  /  paella  /   

 

 



 
 

Sípia estofada a la lionesa 
 

Persones :    4 persones 

Temps :       20 minuts 

 

                                                   

 

                                                 Ingredients 

2 k sípia bruta 
3 Ceba  

0,5 kg tomàquet pelat llauna 
1/2 Cabeça Alls  

8 Ametlles pelades 
Julivert / 1 fulla llorer 

1/2 l Brou de peix 
 Sal / Oli d’oliva  

 

Així ho prepares 

Neteja, pela  i talla la sípia a daus o a tires, la reserves a la nevera. 
Posa  una cassola amb oli d’oliva al foc i col·loca-hi la ceba tallada a 
juliana i la meitat de l’all tallat a làmines, l’altre all el reservem. S’ha de 
remenar de tant en tant, una vegada sofregit, hi afegim el tomàquet 
triturat i la fulla de llorer, ho deixem coure uns minuts i hi incorporarem 
la sípia, mullem amb brou de peix fins que cobreixi  i ho tapem.  
Deixarem coure lentament a foc suau durant 1 hora i a l’acabar i 
afegirem la sal i una picada ( fulles de julivert, l’all pelat  i l’ametlla). 
Es pot servir amb cassola de fang  
 

 

                                          El que necessites 

 Ganivet  /  Cassola amb tapa / Morter / Ma morter / Cassola de fang 

 

 


